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KAROD-
HEDE
Liladet nr 5 : 1994
prgan för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckleby, Orust.
(

Brita Nilsdotter
(Mor Brita)

Brita foddes 30 mars 1799
på Kåröds säteri och dog
5 septernber l89l på
Hong, Resteröd.
Hon var gift rned Sarnuel
Larsson sorn föddes 1792.
Samuel var kofferdikapten,
ostindienfarare och
odalman. Han ägde och
bmkade gården Hede,
Myckleby, Orust.
Sarnuel dos 7 aoril 1852.



Ordforandens spalt

Årsmötet 1994 avhölls på Lyckornas Badrestaurang den ll juni 1994 och
hade samlat ett tjugotal deltagare. Samtliga ärenden avhandlades i god ord-
ning, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse utsågs.

Efter diskussion om de svårigheter som drabbat oss under senaste tiden o,ch

vilka vi alla voro överens om att försöka klara av under den närmaste fra(.
tiden, lät vi oss seryeras en god måltid som avnjöts i den harliga, havsnära
miljön där vågorna skOljde stranden alldeles utanför restaurangens fönster.

Med bibehållen låg årsavgift men dessvärre stigande kostnader vill vi vä(
till våra medlemmar att i möjligaste rnån stödja oss med bidrag i samband
med årsavgift ens erläggande.

Vi skulle även bli mycket tacksamma för alla bidrag till ett kommande
nurnmer av Kåröd-Hede-Bladet. Gärna berättelser om gamla och nyare
medlemmar, gårdar, speciella upplevelser etc.

Jag ber att ffi frarnfora min vanna önskan orn en God Jul och ett Gott Nytt
fu rgqs.

Bengt-Olof Bengtson

Bilder från årsmötet 1994

«ÅnÖo-ffEDE Släktftirening, Box 121, 44092 Svanesund
Ordförande B-O Bengtson, 03 03-773021

Vice ordförande Olof Johnard, 031-407506
Sekreterare Berit Carlsson, 0304-43 3 78

Kassaförvaltare Marie Johnard, 0522-25022
Arkiv Gunnar Josefsson, 0304-43040

xÅnÖ»-gEDE-Bladet
Ansvarig utgivare: B-O Bengtson

Annonser: Olov Olovson, arb 03 l-614500, bost 03 1-453412



Vi aterger hcir några tidningsurklipp.från gamla tidcr sont
b ehandlar s lcikt ens m e dl e m m a r :

50 är i ett köpmanshus

i skärgärden
Hr Ludvig Bernzon, Varekil, juhilerar

I morgon.

L. Bernzon.
E'tt I oitt slns ganska oranligt jubl-

loum lirar L oltobor on av Dohuelöne
mcrt bokanla kiipmiln. !r Ludvlg Born-
zon t Varekil. I)enna dag kan han niim-
Ilgon eo tlllbnka pä sn jömnt fcmtloårlg
l,jänet I ett och sammo företag, den kiin-
da firman Ilodström & I,ettörsson.

Denna flrmo, son grundadea frr 1861
ai irorulitiuo Itldsi,ingsrnannen Simor.
Eodotröm I Vnrckll och den Just i dagar-
na bortgängno godsiigar:en C. N. Petters-
eon, Svanvlk, hado redan virl tiden för
hr Bcrnzono anatiillning där nätt en viss
omfattning bl. a. gonom tlen brännvinr-
lömliUntng, som firmcn (Ll fick bedrlva,
earnt genom on lcko obetydllg epanrr-
mÄlcexport.

Den d[ 16-ltrlgo Bernzon fick börJa
med aLt lritlln ordrrlrrg I firmnus mnga-
slnor oc\ utornlrus, 'l'nqk vr ro f llt samt
anlng lör ordning och rorln blcv hrn
emo.llertld.snnrt nog "lörsto man" i oIfö-
ren och t.lcn eom i kanekc största män
bldrog till afiärsns utvcckllng tlll on av
liine{e mcst betydantle lnntaffiiror, Do
n hmnda apri [föreiilJ n lugoriittighetornn
upphiirdo gnnskn onart, mcn I efiillet ut-
vccklado sig epannmålshandoln sÅ myc-
kot mcra. Flrman upplördo vid §korro-

sund stora magaaiu, och höatarna Lundo
Bernzon här likaom I Svanesund l[ mot-
taga sp&nnmlll eä gott som hela dy8:not
(rAn lilnga t'arler av forbönder. Sll kom
pll 1880-tnlet glllperlodcn, dll Iledström
& Pcttersson I Skopetund inriittade eal'
terlor och undor dcn tid, som slllen "glck
tlll", där bedrcv en gnndka omlnttando
alllsaltnlng och export,

Umler l890-tnlet blcv B. Ilrrnnng ogont-
ligo ledrrc, drl lledström lillföljrl av en
miingrl offcntligr rrppdrag oltn måstc
ristns pll resor - C, N. Petterseon hado
rodan 1868 tttrött rrr firmon. Och rodan
innan hnn I början tv 1900-talot av rlu
rnorbroder, Ilodetröm, övortog llrman,
hado han önnu msra utvldgat don. Se.
dan Iledetröm ett år aenaro ovlidit atod
herr Bornzon hclt cnsam med don om-
lattande atfärcn.

Oonom omständighetcrnie mak[ hado
nhgrr närbcliigna affiirer kommlt I ln-
timt eamarbeto merl lledström & Psttors-
son, och år 1919 förstiirktes detta yt.tcr-
lignrc genorn ntl hr l"lernzon omblldatlo
sln llrma tlll nktiobolag, aom dvertog tre
av dossa aflärcr.

I)o grennr av evensk handel, som hr
Rcrnzon varit mcil om att lölia på närm-
sta håll under 50 år, hs utvisat stors
f öriindilngar denna t'iri. Man har nn
kommit länrt lråu den rslatlvt outveck-
lado köpcnskarr, som tlllilmpades lör 50

år sedan pA landsbygden - med firglÅnga
kroditer, priser med kraltlg prutmån för
kunderna, prosenleyetem och bruket, att
varjo kund, aom vrr "lör något", aknlle
bjudar på vln ollor brönnyln vld vsrje
beaök. Eaudelnr lormer ha ey6n p[
laudebygdon lörts ln p{l ruldaro bnnor.
En av tlo allra kraltlgaat bldragando or-
sakornn tlll denna förBndrlnt [r kön-
mlinnors lasta organlsetion. I denna
hor Bcrnzon rodan lrån dose lörrta tlll-
blivolao taglt alrtiv dol. Ean §r l. u.
BohuslEns tdp-qrnaförbundr ordfil-
rande.

Säkerllgon konna I morgon många
och varma välgÄngrönskntngor att möta
donno sympntiske roprcscntant för ett
vcrkligt "köpmnnehua I ak[rg[rden".

B. ö.
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Ung göteLorgsdarn henr
frriu Ilelgien.

- Det l<änns riktigt sl<önt att vara
hemrna igen elter clen besvär'liga re-
san genom Ty§l<land, säger fiöken
Matgareta Iledströrn, dotter till flu
Elsie Hetlstr'öm, som just åtelkommit
till Götebotg fr'ån Belgicn via Tysk-
Iand. Fr'öl<en I'Icdstr'önr h-al tillbrin-
gat sina Icrier i ett, nunrrr-'l<loster en
halvtirnmas väg uianlör Äntrverpen.

- Här levde vi fullsländigt isole-
rade från yttervärlden. Vi läsl.e inga
titlningar - l<losterledningen såg helst
att man irrte gjolde dct - och tlots att
l<lostlet var beläget mellau lyra lort i
det bclgisl<n fästniugss),stemct visste
vi irrgcnlirrg orn rlcn spiirrnirrg som nu
är r'ådanrle utc i vär'ldor. Dct var
där'för nrigot av cn chocl< Iör rnig alt
fir hör'a talas orn att en l<onfcrens sam-
tnankallats i Bliissel och ailt aunat som
hänt.

- .Iag slartade henrresan i fredags.
I Bliissel rnär'lites fiilst ingcnting sorn
tydde på att något ovanligt var i gör-
nirrgcn. l\fen vissa passr'år'igheter tvin.
gadr: nrig att stanrra kvar i staden en
hel dag, och då hade jag ju tillfälle
att se sig om. Befoll<nirrgcn velkade
orolig. Utan[ör bi.ilseu v;rr. fullf rned
foll<. Viille var att rnan på legatio-
ttcn lirckle mig att, onredelbart rcsa
hem - dagcu efter ]ämna<lc svenslie
ministern staden. På kvällen dcn 24
reste jag lill Köln. i\[an sade till mig
att vala beledd på särskilt besvärlig
tullvisiiation vid gr'änsen, men den gick
mycl<et smär'tfritt. Och tågförbindel-
serna volo nornrala. övethuvud såg
jag i hela Belgicn inte ett spår av
k ri Esförbelcdil.sor.

Annollunrla blcv clct i Tl,skland,
Natlåcct I(iiln-Ilarnbrrlg var fullt
med civilklärlda lescrvistcr sorn hadc
firtt sirra ottler bar:r ctt 1:ar timmar ti-
digale. Inte en etrtla .s1,plats stod att
rrppblinga. Tr'ängseln på stationen var
olidlig. I)är var fullt med gråtande
nrödlar och fästnrör som ropade till
lnännert på tågei: »Tag nrig med, tag
rniq rned!» Och soldaierna fiilqÄkto
Iiitta upp stiirnningen. »Vi stå alldeleq
utrniirht!» försöl<te de tr'östa och upp-
muntla sina oroliga anhöriga med.
Tr'ängseln lättade något när det med-
delades att extlatåg skulle sättas in.
I Ilamburg var det något bättre.

Flu llcclstr'örn gör här ett litet in-
pass. Hon hade rest lrån Hamburg
för tlc veckol sedan. I hamnen där
såg hon ett 20-tal Iastångare som
byggts om till trtrpptransportlartyg och
då bogseracles in i kanaler i hanrncn.
De stodo under militär:t befäl men ha-
de ordinalie besiittning. Var och ctt
l<unde ryrnma 2,000 man hade hon fått
höra. Kanslie lågo de där beladda att
taga emot just de unga miin som nlr
reste dit från Köln.

- I T1'skland tala alla orn kriget.
Man hoppas på att det skall bli m5'c-
l<et I<oltvarigt, högst 8 dagar', och rrt-
l<ämpas enbart mellan Tyskland och
Polcn. Englands aktier stå i mycket
låg hurs där'. Att dct vågar inglipa i
ett klig tror ingen. Inte hellel Frank-
lil<e fluktar man; Sigiriedlinjen, sorn
man sade är lika djup som fr'ån Köln
till Aachen, l<an ingen betvinga. Men
vad Tyskland skall taga eftel det se-
gcnika kriget har alla klart för sig.

I'rupptransporter
och

tågen i Tvskland.

trängsel pa

Frölcen MARGARETA HEDSTITöIII.



I för'sta hand Kouidolen och Danz.ig,
sedan l<omrner en, delrring av Polen
mellan Ryssland och Tyskland att äga
Lum. Senare l<ornmer turen till Elsass-
Lothtingen och Belgiens vinster i det
fiirra l<r'iget. Koloniallilavet iir oef-
iergiftligt. 'Ia-rneutaliteten är viil ut-
vecl<lad. Man Iäster stor vikt vid delr
nya Rysspal<ten, och Italiens lasta vil-
ja att st:i på Tysklands sida tvivlar in-
gen på. över allt .står docl< för'troen-
det till Fiihrer'n. »Ifan iir ingerr dil<-
tator'. Han utför' bala folkcts vilja.»
Så ser tysl<en i gernen Ilitlcls albete.

- Jag triiffade bala tr'å »rän sont
hade en avog inslällning till hliget.
Den ene var en bär'are i Hanrburg.

»Jag Iåg i Bclgien i f1,r'a år, och den
sonr gjort dct vill inte gör'a om de upp-
levelser han då gjorde.» Dcn andre var
en herre sonr skulle på sernestcr, den
ende av det slagct jag tr'äffade. Han
vill e inte tropåkriget.

Litteratur
och lronsf.

Göleboruskonstnärinna utställer
I Parls.

Pamistid.u,ireen "L'Ilo.rnme Libro" §er
i lril konstav<lelr{ins i lumre,t fijr don
10 m*.i e[t vocksrt ertr<iir,ma^n<1,e ii
chnlptrim Irrgiil Åntlrahl frÅn Göte-
bo,rg. Iftöken Ård,olrl lltrr studorat på,

SJö.frlftiraniogens slco{a och har eedan
vi,stats i Italien och Paris. IIon lur
nu varit ropresenterad mstl e[t l)at sa-
hm rrå $don tle ila Nofionale d Paris.

,l.H"T, t)/:)-19.?

Ilästerr skränrdcs nv tåget.

An'endator Ivar Olofsson, Tjöstelse-
r'öd, Ljungskile, har blivit .svårt ska-
dad, då hans hä.st, skrämd av tåget,
satte av i sken och. Olofsson under
den vilda .farten föll av vagnen. Fråtr
lasarettet i Uddevalla, dit den skadade
för des, meddelas dock, att hans till-
stånd icke inger några falhågor, ehuru
han slagit sig ganska illa i ryggen och
sargat cna notens tår.

G.ii.:L'. g/B L%'.r).
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Ernst Ardahl eegradc i går.

GöUeborgs skyUtogille hade i gÄ.r tredje
eerietävlingen om Triangelprieet, omfot-
Lande två,,vanliga serier mot 6-ringad
tavla på- {0 inober. Ett storö ontal skyt-tat stiitrlde upp och resu,ltaten bläro
genomgfrende höge, trotc att belycaingen
va,r li[e besvörl'ig.' Ernst Ardnäl . vai i
tiirli,ngstngen och sköt fullb i blda se-
rierna eller 100 poäng.

. För övrigt ulvicr.r proiokollet följrnde
bäeta tecultat: l) -Ernst 

Årdalri 100
poäng, 2) ErniI Blomqvist 99, 3) Ilolger
["9r.!9,! ,S, 4) Cust. Niklasson 97, t)
Erland Blornqtist 97, 6) Erik Lindcber[f, 7) 4I.1. Åhl6n 07, 8) Rngnar I\IogI
nu.ssorr- 96, 9) Rulle Josefsson gS, t0)
B_ror N;'lrran 95, 11) C. A.lb. Lnrsson 95)
12\ K. E. Lnrssori g5 poäng.
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Ernst Arilahl
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I ...Arsmötesprotokol | 199 4
Fört vid årsmöte å Lyckornas Badrestaurang 1994-06-l I

§ I Styrelsens v. ordftirande B-O Bengtson forklarade mötet öppnat.

§2 Till ordförande för dagens möte utsågs B-O Bengtson och till sekreterare
Christina Langley.
Till justeringsmiin utsågs Gunnar Josefson och Bertil Josefson.
Konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst.
Befanns krav på röstliingd uppfylld.
Föredrogs verksamhetsberättelse for perioden 9208 I 5 -9406 I I .

Föredrogs kassarapport och revisionsberättelse. Beslöt årsmötet att bevilja
ansvarsfrihet, när alla tillhörande handlingar finns framme.
Konstaterades att ansvarsfrihet beviljats av revisorerna. Torbjörn Eliasson
reserverade sig mot att alsvarsfrihet beviljas.
Beslöts att årsavgiften for kommande två (2) år skall vara 100 kr.
Eftersom sittande ordföranden Barbro Hultin-Eriksson, som valts för två är,
komrner att vara bosatt utomlands under 4 år beslöt årsmötet att välja ny
ordforande.
Beslöt årsmötet att välja B-O Bengtson till ordftjrande.
Följande ledamöter i styrelsen itur att avgå omvaldes: Harry Berg, Christina
Langley och Olof Johnard.
Till ny ledamot i styrclsen valdes Ingnd Hagsköld att ersätta Margareta Säter
Valdes Henrik Johnard att crsätta Torsten Gustafsson i valberedningen.

§ I I Valdes Karl-Erik Torstensson till ny styrelsesupplearlt.

§I2 Omvaldes Bengt Johnard och Margareta Åhs till revisorer.

§ l3 Övriga frågor.
Arkivarie. Beslöt årsmötet att handlingar av speciellt värde for foreningen
skall akriveras av särskilt utsedd arkivarie. Till arkivarie utsågs Gunnar

( Josefson.
Kåröd-Hede-Bladet. Enades mötet om att ge styrelsen i uppdrag att forsöka
att på nltt utge foreningens nyhetsblad, Kåröd-Hede-Bladet.

§ 14 Förklarades årsmötet avslutat.

i
§e

§10
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Vi önskar alla kdra slahingar
God Jul

Gott l{ytt År I995

Brita och Olle Bengtson
Kerstin och Harry Berg

Berit och Göran Carlsson
Ulla och Lasse Dahlqvist

Inger Eliasson
Eva och Bengt Elling

, Birgitta och Thorsten Gustavsson
Ulla, Kalle, Ingrid och Gunnar Hagsköld

Henny och Gert Johnard
Marie och Mattias Johnard Siddn

Birgitta och Olle Johnard
Ruth och Gunnar Josefsson

Maybrith och Bertil Josefsson
Christina Langley

Inger och Leif Lundberg
Tyra Malming
Sam Olovson

Ulla-Pia och Olov Olovson
Margareta Säter

Karl-Erik Torstensson
Märta Wogenius

Tandläkeriet Anne Frahm AB
Vänersborgs Advokatbyrå AB Joel Johnard
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